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Türk Kızılayı'nın Bulgaristan'daki Yardım Çalışmaları

Türk Kızılayı, Bulgaristan'ın 
Karadeniz sahilindeki Burgaz 
Limanı'ndan teknik ve hukuki 
sorunlar nedeniyle çıkamayan 
"Lady Bo" adlı Türk yük gemisi-
nin personeline gıda ve temizlik 
malzemesi yardımı yaptı.

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çiliğinin talebi üzerine, Türk 
Kızılayı'nın Bulgaristan Dele-
gasyonu acil harekete geçti. 
Türk Kızılayı, iş birliği yaptığı 
Bulgaristan Kızılhaç teşkilatı-
nın desteği ile 4 aydan bu yana 
limandan ayrılamayan geminin 
11 üyeli mürettebatına yardım 
eli uzattı.

Türk Kızılayı Bulgaristan Dele-
gasyonu Başkanı Özge Doğan 
Irmak, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, aralarında 3 Türk 
vatandaşının da bulunduğu, 
Hint ve Ukraynalı denizcilerden 
oluşan mürettebatın acil ihtiyaç-
larını karşılayacak yardım mal-
zemesi götürdüklerini söyledi.

"Din, dil, ırk ayrımı göstermek-
sizin, tüm dünya vatandaşları-
nın ihtiyaçlarını gidermek için 
gayret gösteriyoruz." diyen Ir-
mak, mürettebata diş fırçası, 
tıraş malzemeleri ve şampu-
andan oluşan hijyen kitlerinin 
yanı sıra un, şeker, makarna, 
et, peynir gibi ürünlerden olu-
şan gıda yardımında bulunduk-
larını anlattı.
İnsani krizin boyutu ne olursa 

olsun, Hem Türk Kızılayı'nın 
hem Bulgar Kızılhaçı'nın her 
zaman harekete geçmeye ha-
zır olduğuna işaret eden Irmak, 
"Gemiden yardım çağrısını alır 
almaz hiç vakit kaybetmeden 
yola çıkıp malzeme ulaştırdık." 
diye konuştu.
"Türk Kızılayı ile oldukça 

verimli çalışıyoruz"
Bulgaristan'da çeşitli yardım 

faaliyetlerini başarıyla yürüt-
tüklerini aktaran Irmak, Sofya, 
Hayreddin, Filibe şehirlerinde 

yetimhane, huzurevi ve mülteci 
kamplarına yardım kampanya-
ları düzenlediklerini söyledi.
Türk Kızılayı'nın çalışmalarına 

destek veren Burgaz Bölge Kı-
zılhaç Müdürü Violeta Radeva, 
"Türk Kızılayı ile oldukça verimli 
çalışmalarımız var. İki kuruluş 
arasındaki iş birliği gün geçtik-
çe gelişiyor." diye konuştu.
Türkiye'nin Burgaz Başkon-

solosu Nuray İnöntepe, Lady 
Bo'nun Burgaz Limanı'na demir 
yükü getirip yanaştığını ve bir 
daha buradan ayrılamadığını 
aktardı.
Geminin kaptanı İlyas Kalka-

van, geçen yıl 4 Ekim'de limana 
demirleyen 106 metrelik, 4 bin 
294 tonluk gemi mürettebatının 
maaş alamadığını anlattı. 
Bu arada geminin limana olan 

borcunun 70 bin dolar, perso-
nele olan maaş borcunun 200 
bin dolar civarında olduğu öğ-
renildi. AA

AB’nde en düşük asgari 
işçi ücreti Bulgaristan’da

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre 
Bulgaristan, 286 avro ile asgari işçi ücreti en düşük olan AB 
ülkesidir. 

Bazı AB ülkelerinde asgari işçi ücreti uygulanmamaktadır. 
Şu anda sadece 22 AB ülkesinde asgari ücret uygulanıyor. 
Dokuz AB ülkesinde aylık asgari ücretler 400 ile 600 avro 
arasında değişmektedir. Örneğin Çekya’da asgari ücret 519, 
Slovakya’da ise 520 avrodur. 

Verilere göre asgari ücret Yunanistan’da 684, Macaristan’da 
418, İspanya’da 1050 ve Portekiz’de ise 676 avrodur. 

Bazı AB ülkelerinde belirli bir asgari işçi ücreti uygulanma-
mayıp asgari saatlik ücret uygulanmaktadır. Örneğin, Alman-
ya, İrlanda, Fransa, Malta ve başka AB ülkelerinde böyledir. 

Fransa’da asgari ücret 1498 avrodur. 1 Ocak 2017 itibariyle 
Almanya’da asgari saatlik ücret 8,84 avrodur. Asgari işçi üc-
reti, 2049 avro ile en yüksek olan AB ülkesi Lüksemburg’dur. 

Bizde işverenler asgari işçi ücretinin belirlenmesine 
ilişkin mekanizmanın tamamen değiştirilmesini istiyor. 
Bulgaristan’da asgari ücret hükümet tarafından alınan idari 
bir kararla belirleniyor ve ocak ayından itibaren 560 leva 
tutarındadır. KH
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       DİN VE TOPLUM

Helal kazanç, helal lokma
Bismillahirrahmânir ra-

hıym 
Biz insanları onurlu 

olarak yaratan ve ken-
disine muhatap ka -

bul eden Yüce Allah’a 
sonsuz şükürler olsun. 
Rıza, sevgi ve muhab-
betini “tebliğ, tebyin ve 
tatbik”  (islama davet et-
mek, ayetleri açıklamak 
ve örnek olmak) ile bize 
öğreten Sevgili Peygam-
berimiz Hz. Muhammed 
Mustafa’ya, mutlu ailesi-
ne ve kutlu sahabesine 
salatü selamlar olsun 
(en kalbi dualarımızı arz 
ederiz). 
Muhterem Müslüman-

lar, değerli din kardeş-
lerim!                                                                                                        
Hayatımızın anlam ka-

zanması, aile saadet 
ve bereketimizin devam 
etmesi,  dinimizin direği 
namazın haz ve feyizini 
almamamız ve duala-
rımızın kabul edilmesi, 
helal kazanç ve helal 
lokmaya bağlıdır. 
 Yüce Allah “Rezzak”tır, 

rızık verendir. Rızkı ise 
çalışana verir.  Kazancı-
mızın adıdır, Rızık.  He-
lal yollardan elde edildiği 
gibi, haram yollardan da 
elde edilebilir, Allah ko-
rusun. 
Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s.) bu hakikatı şöyle 
ifade eder “ Şüphesiz in-
sanlar üzerine bir zaman 
gelecek ki, o zamanda 
kişi kazancını helalden 
mi haramdan mı elde et-
tiğine dikkat etmeyecek, 

önemsemiyecektir”. 
Maalesef ki, günümüz 

dünyasında da insanı-
mız bazen helal, haram 
hassasiyeti yürütmeden, 

elde edeceği geliri he-
saplayarak, gaflete dü-
şebilir. Oysa duaların ka-
bul edilmeyişin en önem-
li sebebi, haram kazanç 
ve haram lokmadır. 
Zira Sevgili Peygam-

berimiz (s.a.s), haram-
zadelerden (haram yiyip 
içenlerden) şöyle bah-
seder “Ellerini açmış 
Yüce Allah’tan niyazda 
bulunan, dua eden öyle 
kimseler vardır ki, yedi-
ği haram, giydiği haram, 
duası nasıl kabul edilsin 
bu kişilerin” , hadis-i şe-
riften duaların kabulü 
için gerekenlerin en baş-
ta  “Helal kazanç ve he-
lal dairede yemek, içmek 
ve hayatımızı sürdürmek 
olduğunu öğreniyoruz.
Değerli Müslümanlar!
 Yüce Allah helal daire-

de çalışıp kazanan, za-
naat sahibi, sanat sahi-
bi, ziraat sahibi insanları 
sever.  Dünyadaki nasi-
binizi unutmayınız, helal 
dairede çalışıp çabala-
yın, ni’metlerden istifade 
edin,  yeyiniz içiniz, fakat 
israf etmeyiniz buyurur 
Cenab-ı Hak.
Kıymetli Müslümanlar!
İnsanlığın atası ve ilk 

peygamber Adem (a.s.) 
ve annemiz Havva’nın 
Cennetteki imtihanları 
haram lokma ile oldu. 
Zira onlar cennet ni-

metler inden ist i fade 
ederken, Yüce Allah’ın 
haram kıldığı bir ağaca 
yaklaşmamaları ve on-
dan istifade etmemeleri 
gerekirdi.  İnsanın apa-
çık düşmanı olan Şeytan 
onlara o haram lokmayı 
yedirtti,  zelle günahı 
(Peygamberler masum-
dur,  günah işlemezler, 
bundan dolayıdır ki on-
lara küçük günah kav-
ramı kullanılır) ,işlediler 
ve Cennetten uzaklaş-
tırıldılar.  Tövbe ettiler 
Rabbim kendilerini af etti 
ve kavuşturdu. İlahi hik-
met, cennette başlayan 
hayat, Adem (a.s.) ve 
Havva validemizin zelle 
günah işlemeleri netice-
sinde, dünyada imtihan 
ediliyor, kulluk vazifemi-
zi şuur ile yürütüyoruz, 
sünneti seniyeye göre 
hayat sürerek,  helalden 
istifade edip, haramdan 
uzaklaşıyoruz..böylelikle 
sonsuz olan ahiret yur-
dunda Allah’ın rahmeti 
ile  Cennette olmayı, 
Sevgili Peygamberimi-
zin komşusu olmayı, 
müslümanları Cennetle 
müjdele ayeti kerimenin 
muhataplarından olmayı 
arzuluyoruz.
Bugün de imtihanımız 

esasında aynıdır. Ma-
lımızı nereden kazanı-
yoruz? Nereye harcıyo-
ruz?  Yüce Allah geniş 
bir helal daire çizmiş, 
kullarım helal ve temiz 
olanlardan istifade et-
sinler buyurmuş. Fıtrate 
aykırı ve zararlı olanları 
da imtihan bağlamında  “ 
Haram” kılmış, kullarına 
yasaklamıştır.
Mevlam kazancımızı 

helal dairede, bereket-
li kılsın, aile saadet ve 
bereketlerimizi daim ey-
lesin.
En kalbi temenni ve du-

alarımla 
Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü 
Konu  gelecek sayıda  

devam edecek. 

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Bulgaristan Parlamento 
heyeti, TBMM’de temaslarda 
bulundu

Bulgaristan Ulusal Mec-
lisi Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Djema Grozda-
nova başkanlığında bir 
heyet, Türkiye’yi ziyaret-
te bulundu. Bulgaristan 
heyetinin Ankara ziyare-
ti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Dışişleri 

Komisyonu Başkanı Vol-
kan Bozkır’in daveti üze-
rine gerçekleşti. 
Heyette Bulgar istan 

Ulusal Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Valeri Jablyanov, 
komisyon üyeleri Hristo 
Gadjev, Hamit Hamit ve 
Bulgaristan-Türkiye Par-
lamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Ahmet 

Ahmedov ve Yardımcısı 
Petır Kınev yer aldı. 
Bulgaristan Parlamento 

heyeti, Türkiye Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Faruk 
Kaymakçı ile görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşme 
katılımcıları, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’nin (AB) 
tam üyelik müzakere 
sürecinin devam etmesi 
için çaba sarf edilmesinin 
önemli olduğu görüşü et-

rafında birleşti. 
Dışişler i Komisyonu 

Başkanı Djema Groz-
danova, “Bulgaristan, 
Türkiye’yi AB’ye katılım 
sürecinde desteklemeye 
devam edecektir, çünkü 
Türkiye’nin izole edilme-
si hiçbir ülkenin çıkarına 
değildir” diye vurguladı.
Heyetin, Dışişleri Ba-

kanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile yaptığı görüşmede iki 

ülke arasındaki dostane 
ilişkilere vurgu yapıldı. 
Türkiye Dışişleri Bakanı, 
Bulgaristan’ın Türkiye’nin 
AB’ye katılım sürecine 
verdiği destek için te-
şekkür etti. Çavuşoğlu, 
Varna şehrinde yapılan 
AB -Türkiye Zirvesi’nin 
Türkiye’nin entegrasyo-
nunun gelişimi için olum-
lu bir atmosfer yaratıl-

masına önemli bir katkı 
sağladığını vurguladı. 
Bulgaristan ve Türkiye, 

bir sonraki Avrupa Kon-
seyi Genel Sekreterliğine 
aday gösterilecek kişinin 
teşkilatta dengeyi arayan 
ve koruyan biri olmasını 
desteklemek için ortak 
bir görüş oluşturmaya 
çalışacak. Bulgaristan-
Türkiye Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi 

toplantısının önümüzde-
ki aylarda gerçekleşmesi 
beklendiği kaydedildi. 
Heyet, geçici olarak 

TBMM Başkanı görevini 
yürüten Mustafa Şentop 
ile de görüştü. Bulgaris-
tan ve Türkiye, çözül-
mesi gereken mesele-
leri, siyasi iradeye sahip 
olunduğunda Stratejik 
İşbirliği Konseyi düzeyin-
de görüşerek çözebilir. 

Bulgaristan, Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Süre-
ci (GDAÜ) Parlamenter 
Asamblesi’nin daimi sek-
retarya görevini ilk 5 yıllık 
dönem için üstlenebilir. 
Dışişler i Komisyonu 

Başkanı Djema Groz-
danova başkanlığındaki 
Bulgaristan Parlamen-
to heyeti ayrıca TBMM 
Dışişleri Komisyonu ve 

TBMM Türkiye-Bulgaris-
tan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu temsilci-
leri ile de bir araya geldi. 
İki ülke arasındaki işbirli-
ğinin derinleştirilebileceği 
alanların yanı sıra ileride 
planlanan Türkiye - Bul-
garistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu’nun 
ülkemize yapacağı ziya-
ret ele alındı. 
              Kırcaali Haber

Turizm Bakanlığı, İstanbul 
EMİTT Fuarı’nda ödüllendirildi
Turizm Bakanlığı, her 

yıl Türkiye’nin İstanbul 
kentinde düzenlenen 23. 
Doğu Akdeniz Uluslara-
rası Turizm ve Seyahat 
Fuarı’nda (EMITT) Bul-
garistan adına uzun süre-
li başarılı bir ortaklık için 
ödüllendirildi. 

Turizm Bakanı Nikolina 
Angelkova, ödülle ilgili 
şöyle bir yorum yaptı:” 
Ödül, işimizin takdir edil-
diğini gösteriyor. Devletin, 

yerel otoritelerin ve turizm 
işletmelerinin ortak çaba-
larıyla ülkemizin uluslara-
rası düzeyde dört mevsim 
için turizm destinasyonu 
olarak konumunu güçlen-
dirdiğimize ikna oldum”.

Turizm Bakanlığı, ulus-
lararası turizm fuarına 
108 metrekarelik stant-
la katıldı. Fuarda ayrıca 
Bulgaristan’dan 9 turizm 
şirketi tanıtıldı. Çok sayı-
daki fuar ziyaretçileri, biz-

de kayak tatili ve termal 
turizm olanaklarına ilgi 
gösterdi. 

Türkiye, Bulgaristan’a 
en çok turist gönderen ül-
keler arasında bulunuyor. 
2018 yılında ülkemize en 
çok turist gönderen ülke-
ler sıralamasında Türkiye 
dördüncü sırada yer aldı. 
Geçen yıl güney kom-
şumuzdan gelen toplam 
ziyaretçi sayısı 625 000’i 
aştı.
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GERB ve HÖH partisi, dini kurumların 
biriken vergi borçlarının silinmesini önerdi

Bulgaristan’ın Avrupa-
lı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Meclis 
Grubu Başkanı Tsvetan 
Tsvetanov ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, 31 Ocak 2019 
Perşembe günü Halk 
Meclisi Başkanlığına Din-
ler Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısı sundu. Kanun ta-
sarısı, dini kurumların 31 
Aralık 2018 tarihine kadar 
biriken vergi borçlarının 
bir kereye mahsus olmak 
üzere silinmesini öngörü-
yor. 

Değişiklikler, vergi tutar-
ları ile beraber borçların 
gecikme faizleri ve ilgili 
maaliyetlerin silinmesini 
öngörüyor. Kanun tasarı-
sının “Gerekçe” bölümün-
de tasarının dini kurumla-
rın mevcut giderlerini kar-
şılama hedefli olan destek 
şeklinde finanse edilmesi-
ne ilişkin hedeflerin uygu-
lanmasına yönelik olduğu 
kaydedildi. 

GERB ve HÖH, rahip-
lerin ve dini kurumlardaki 
görevlilerin aylık maaş-

larının öğretmen maaş-
larına bağlı olmasını ve 
maaşların öğretmenlerin 
aldığı aylık maaş tutar-
larını aşmamasını öner-
di. Maaşları, mevcut gi-
derlerinin karşılanması 
amacıyla verilen devlet 
desteği ödemelerinden 
ödenebilir dini cemaatle-
rin yönetim organlarındaki 
görevliler bu kapsamın dı-
şındadır. 1 Ocak 2019’dan 

itibaren asgari öğretmen 
maaşı 920 levadır. 

Geçen yılın son Mec-
l is oturumunda Dinler 
Kanunu’nda tar tışma 
yaratan değişiklikler ya-
pıldı. O zaman kabul edi-
len değişiklik teklifleri de 
Tsvetanov ve Karadayı 
tarafından sunuldu. Bu 
teklifler, hükümet ortakları 
olan GERB ve İslam kar-
şıtı tavırlarıyla bilinen ırkçı 

ve aşırı milliyetçi Birleşik 
Vatanseverler koalisyonu 
arasında anlaşmazlığa 
neden oldu. Milliyetçi-
ler talepleri reddedilince 
Meclis Genel Kurulu otu-
rumunu terk etmişlerdi.

Önerilen değişikliklere 
göre yurt içindekilerden 
başka yurt dışında bulu-
nan Bulgar Ortodoks Kili-
sesi cemaatlerini finanse 
etmek için her yıl devlet 

bütçesinden kaynak ay-
rılacak. Kaynak dağılımı 
Başbakanlık Dinler Daire 
Başkanlığı tarafından ya-
pılacak. 

Ülkedeki dini cemaatlere 
devlet finansmanı sağlan-
masını öngören kanun, 
2019 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu teklifinin 
kabul edilmesinden son-
ra onaylandı. Bundan do-
layı söz konusu giderler, 
2019 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu’nda öngö-
rülmemiştir. Tsvetanov ve 
Karadayı, dini cemaatle-
re yönelik bu yılki devlet 
destek ödemelerinin 2019 
yılı Başbakanlık bütçesin-
den ödenmesini önerdi. 

Önerilen değişikliklere 
göre devlet tarafından 
sağlanan kaynaklardan 
mevcut giderlerin kar-
şılanmasından başka 
amaçlara yönelik harca-

malar ancak rahiplerin ve 
dini kurumlardaki görev-
lilerin maaşlarının ve üc-
retlerinin ödenmesinden 
sonra yapılabilir. 

Kanun tasarısı Başba-
kan Boyko Borisov’un, 
Bulgar Patriği Neofit'in 
B u l g a r  O r t o d o k s 
Kilisesi’ne yönelik kay-
nakların öngörülen tarih-
ten daha erken bir tarih-
te transfer edilmesi için 
kendisinden bizzat rica 
ettiğini açıklamasından 
birkaç gün sonra sunul-
du. Bunun sonucunda 
Bakanlar Kurulu kararıyla 
küçük yerleşim yerlerinde 
görevli rahiplere maaş 
ödenmesi için öngörülen 
Başbakanlık Dinler Daire 
Başkanlığına ilave olarak 
5 milyon leva tahsis edil-
di.

             Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi’nin 2019 Yılı Bütçesi kabul edildi
A r d i n o  ( E ğ r i d e r e) 

Belediyesi’nin 2019 Yılı 
Bütçesi 5 çekimser oya 
karşı 21 oyla kabul edildi. 
Belediyenin 2019 Yılı Büt-
çesi 12 121 643 leva olup 
önceki 2018 yılı bütçesine 
kıyasla 2 milyon levanın 
üzerinde miktardadır. Bu 
kaynaklardan devlet tara-
fından delege edilen faali-
yetler için 5 664 967 leva, 
yerel faaliyetler için ise 6 
456 676 leva öngörülüyor.

Bütçe tasarısını Beledi-
ye Meclis Başkanlığına 
sunan Belediye Başkanı 
Resmi Murat, “2019 yılı 
bütçesi gerçekçi ve den-
geli bir bütçedir. Bu, 2018 
yılı bütçesinde sermaye 
giderleri için ayrılan öde-
neklerden artan oldukça 
ciddi miktarda fonlardan 
kaynaklanmaktadır. Büt-
çe, seçmenlerle ve iş 
dünyası temsilcileriyle ya-
pılan birçok görüşmeden 
sonra hazırlandı. Taslak 
bütçe kanun gereği ka-
muoyunda tartışıldı. Tüm 
yerleşim yerlerinde büt-
çe ile ilgili 40’ın üzerinde 
toplantılar gerçekleştirdik” 
diye vurguladı. Belediye 
Başkanı’nın ifadelerine 
göre bu yılki bütçenin ön-
celiği eğitim, sağlık, sos-
yal güvenlik, kültür, altyapı 
olacak. Sermaye giderleri 
için ayrılan kaynak 3 920 

051 levadır. Sermaye gi-
derleri kapsamında belirli 
hedeflere yönelik sübvan-
siyon miktarı 1 191 000 
leva, yerel vergilerden 
elde edilen gelirler 480 
000 leva. Bütçede eğitim 

için öngörülen kaynak 3 
448 573 leva, belediye 
eğitim faaliyetleri için ila-
ve olarak yerel vergiler-
den elde edilen 320 000 
leva sağlayacak. Sosyal 
güvenlik sigortası ve sos-
yal hizmetler için ayrılan 
kaynak 523 928 levadır. 
İlçe merkezindeki hasta-
nenin faaliyetini sübvan-
se etmek için ilave olarak 
115 000 leva öngörülüyor. 
Spor kulüplerinin faaliyeti 
için 34 000 leva, 10 000 
leva ise aylık Bulgarca 
ve Türkçe olarak iki dil-
de çıkan Ardino’nun Sesi 
gazetesi için öngörülü-
yor. Ardino Belediyesi’nin 
18 yılında vadesi uzatılan 

borçlar 288 910 leva tuta-
rındadır. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, sermaye harcama 
programında Ardino ka-
sabası ve büyük yerleşim 
yerlerindeki sokak şebe-

kesinin onarımı ve yeni-
den yapılandırılmasına 
öncelik verileceğini vur-
guladı. Belediye mülkiye-
tinde bulunan muhtarlık, 
halk toplum merkezi ve 
anaokulu binalarının bü-
yük bir kısmının onarıla-
cağını kaydeden Resmi 
Murat, su ve kanalizas-
yon hizmetleri alanında 
da yatırım öngörüldüğünü 
belirtti. 

Meclis Üyesi Sıbi Uzu-
nov, bu yılki belediye büt-
çesinde sermaye gider-
leri kapsamında Padina 
(Makmulu) ve Byal İzvor 
(Akpınar) gibi daha büyük 
yerleşim yerlerine yönelik 
daha fazla kaynak ayrıl-

dığını kaydetti. Uzunov, 
”Bu çok sevindirici bir-
şey. Gerçekten de nüfusu 
daha fazla olan yerleşim 
yerlerine yatırım yapılma-
sı yerinde olur” dedi. 

Ocak ayı Belediye Mec-
lis oturumunun gündemin-
de yer alan 19 madde gö-
rüşüldü. Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
tarafından önerilen 2019 
Faaliyet Planı Meclis 
üyeleri tarafından onay-
landı. Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın Ardino 
Belediyesi ile Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye-
si tarafından 2014-2020 
dönemi Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı Yaş-
lılar ve Engellilere Yönelik 
Bakım Hizmeti – Yetkinlik 
2 prosedürü kapsamında 
ortak proje teklif önerisi 
desteklendi. 

Belediye Meclisi oy bir-
liğiyle Ardino Belediyesi 
Çocuk Suçluluğu ile Mü-
cadele Komisyonu’nun 
2018 yılı faaliyet raporunu 
kabul etti.

Toplantıda ayrıca 2019 
Yılı Belediye Gençlik Faa-
liyetleri Planının yanı sıra 
bu yıl için Beden Eğitimi 
ve Spor Geliştirme Prog-
ramı ve Takvimi kabul 
edildi.

              Güner ŞÜKRÜ

Kamu idarelerinde çalışan 
1600 kişi işinden olacak
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Bulgaristan 

Ulusal Radyosu’nun (BNR) Predi Vsiçki programına ver-
diği demeçte, “Kamu idarelerinde çalışan 1600 kişilik 
personelin işten çıkartılmasını ve kadroların azaltılma-
sını öngörüyoruz” diye bildirdi. 

Kamu idarelerinde personel sayısı azaltılırken çalı-
şanların iş yükü dikkate alınacak. 

Donçev, kamu idarelerinin büyüklüğü her yerde iş yü-
küne uygun olmadığını belirtti. Başbakan Yardımcısı, 
”Çalışan sayısının iş yüküne karşılık gelmediği birimler 

var, yani bu birimlerde çalışan sayısı çok daha az ve 
insanlara fazla iş yükleniyor. Bu yüzden her birimde 
yüzde 3,4 veya 5 oranda olmak üzere aynı oranda per-
sonelin azaltılması seçeneğinden vazgeçtim. Çünkü bu 
tür bir yaklaşım değişiklik yaratmayacaktı. Birkaç kişi 
işten çıkarılacak veya boş duran pozisyonlar kapatıla-
cak, fazla çalışılan birimlerde durum daha da zorlaşa-
caktı. Bu yüzden bakanlara personel sayısını azaltma 
konusunda kendilerinin karar almasına imkan verdim. 
Şu aşamada 1600’ün biraz üzerinde personelin işten 
çıkarılması ve boş pozisyonların kapatılması planlanı-
yor. Bu rakam da kamu idarelerinde çalışan personelin 
yüzde 2’sinin bile altındadır” diye konuştu. 

Başbakan Yardımcısı’nın ifadesine göre bu henüz ilk 
adım, çünkü organizasyonel yapılanmada değişiklikler 
yapılacak, birimler azaltılacaktır. Benzer işlevlere sahip 
olan bazı yapıları örnek gösteren Donçev, bazı birim-
lerin bir mektubun 7 günde ulaştığı, elektronik posta 
adreslerinin olmadığı ve başka iletişim teknolojilerinin 
olmadığı zamanlardan kaldığını söyledi. 

Donçev,”Amacımız kamu idarelerinde çalışan sayısı-
nın azaltılması ve çalışanlarımızın daha motiveli olup, 
daha dürüst çalışmaları, kendilerini işine adamaları ve 
vatandaşlara daha nazik davranmalarıdır” diye ifade 
etti. 

Halihazırda kamu idarelerinde çalışanların sayısı 100 
000 kişidir. KH
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Kırcaali Belediyesi’nin 2019 
Yılı Bütçesi kabul edildi
Kırcaali Belediye Mecli-

si, 31 Ocak’taki oturumun-
da Kırcaali Belediyesi’nin 
2019 yılı bütçesini onay-
ladı. Bütçe 23 kabul ve 
12 ret ve1 çekimser oyla 
kabul edildi. Bundan önce 
Reformcu Blok Meclis 
Grubu Başkanı Radoslav 
Milev ve Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa ta-
rafından yapılan iki öneri 
oylamaya sunuldu. 

Milev’in giderler kale-
minde öngörülen belirli bir 
faaliyet için ayrılan kay-
nakların başka bir faaliye-
te yönlendirilememesine 
ilişkin önerisi 23 Meclis 
üyesinin ret oyu verme-
siyle kabul edilmedi. 

Raif Mustafa’nın serma-
ye harcamaları listesine 
Bolyartsi (Alembeyler), 
Çerna Skala (Karakaya), 
Konevo (Karaatlar), Bya-
la Polyana (Akçaalan) ve 
Perperek (Yağışlar) köyle-
rine ek içme su şebekesi 
yapımının dahil edilmesi-
ne ilişkin önerisi oybirli-
ğiyle kabul edildi. 

Yaklaşık iki saat süren 
tar tışmalardan sonra 
2019 Yılı Kırcaali Bele-
diyesi Çerçeve Hesap 
Planı kabul edildi. 2019 
Yılı Kırcaali Belediye Büt-
çesi Mali Çerçevesi 63,2 
milyon leva. 2018 yılına 
ilişkin bütçenin mali plan 
çerçevesine kıyasla yüz-
de 7 oranında daha yük-
sek. Bu, devlet tarafından 
delege edilen faaliyetler 
için sağlanan kaynakların 
artırılmasından ve 2018 

yılı bütçesinde başlıca 
sermaye kaynaklarından 
artan fonlardan kaynak-
lanmaktadır.

Öngörülen toplam 63,2 
milyon leva miktarındaki 
gelirlerden 41 131 573 
leva merkezi yönetim büt-
çesinden sağlandı. Gelir-
lerde 2017 yılı bütçesine 
kıyasla yaklaşık yüzde 
22 civarında artış öngö-
rülüyor. Yerel vergilerden 
elde edilen gelirlerin 22 
168 427 leva olması ön-
görülüyor. 

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) Meclis Gru-
bu Üyesi Georgi Küçü-
kov, 2019 Yılı Bütçesini 
reddetmesinin nedeninin, 
anaokulu katkı payının 
kaldırılması ve Kırcaali’de 
24 saat açık eczane bu-
lunmaması sorununun 

çözümüne ilişkin iki öneri-
nin kabul edilmemesinden 
kaynaklandığını belirtti. 

Milev, sermaye giderleri 
listesinde yer alan bazı 
faaliyetlerin yürütülmeyip 
gelecek yılki listeye dahil 
edilmesinden duyduğu 
memnuniyetsizliği dile 
getirdi. 

GERB Mecl is Gru -
bu Başkanı Ognyan 
İvanov’un ifadesine göre 
Avrupa Birliği (AB) fonla-
rından yararlanma konu-
sunda belediye tamamen 
başarısız, çünkü kendi de-
yişiyle güncelliğini yitirmiş 
eski projelerin tozunu alıp 
ortaya koymak normal de-
ğildir. İvanov, Başkan Ha-
san Azis’in ekibinin yöne-
timi neticesinde Kırcaali 
ilçesinin çekici olmayan 
ve gelişmemiş bir bölge 

haline geldiğini düşünü-
yor. 

Belediye Başkanı Hasan 
Azis, ortaya atılan soru ve 
eleştirilere cevap olarak 
sosyal yönlü yatırım büt-
çesi olarak nitelendirdiği 
2019 yılı bütçesinin ruhu-
nu ve felsefesini savundu. 

B e led i ye  Ba ş kan ı , 
2019 yılında Kırcaa -
li Belediyesi’nin Yatırım 
Programı için yaklaşık 26 
500 000 leva ayrıldığını, 
ulusal bütçeden sağlanan 
kaynakların 2 699 000 
leva olduğunu, belediye-
nin kendi bütçesinden ay-
rılan kaynakların ise 200 
000 leva fazla olduğunu 
vurguladı. Müh. Azis, Kır-
caali Belediyesi’nin ça-
baları sayesinde AB fon-
larından alınan hibelerin 
Yatırım Programı bütçesi-

nin yaklaşık 80’i oranında 
olduğunu belirtti. 

Hasan Azis, anaokulu 
katkı payının kaldırılma-
sı önerisinin tartışmaya 
açık olduğunu, eczane 
sahipleriyle görüşerek 
Kırcaali’de 24 saat açık 
eczane bulunmaması so-
rununa yönelik iki ay içeri-
sinde çözüm önereceğini 
söyledi. 

Ognyan İvanov’un AB 
fonlarından yararlanma 
konusunda belediye ta-
mamen başarısız olduğu 
yönündeki eleştir isine 
cevap olarak Belediye 
Başkanı, bunun doğru ol-
madığını söyledi. Eğitim 
altyapısının iyileştirilmesi-
ne yönelik 14 milyon leva 
maliyetindeki projeyi buna 

örnek gösterdi. Belediye-
nin bu projeye ödediği 
katkı payının ancak 37 
000 leva olduğunu belirtti. 

Toplantıda sokakların, 
kaldırımların sokak ay-
dınlatma sistemlerinin 
yeni lenmesine i l işk in 
öneriler yapıldı, Üreme 
sorunları olan ailelerin in 
vitro fertilizasyon prose-
dürleri yaptırması için ay-
rılan kaynakların yetersiz 
olduğu belirtildi. Belediye 
Başkanı, kaldırımların 
yenilenmesinin sermaye 
listesinde yer alan yatırım 
alanları dahilinde olduğu-
nu, hiçbir ailenin in vitro 
fertilizasyon prosedürleri 
için destek talebinin red-
dedilmediğini vurguladı.

              Kırcaali Haber

Evinde kurduğu müzede Deliorman 
geleneklerini koruyor

Deliorman’da yaşayan 
Bulgar ve Türklere ait 
otantik halk kıyafetleri ve 
geçen yüzyılın başından 
kalma günlük hayat nes-
neleri, Razgrad’ın Kiçe-
nitsa köyünden Gülbiye 
Osmanova’nın evinde 
muhafaza ediliyor.
Kendi evinde kurdu-

ğu üç odalı etnografya 
müzesinde tertiplediği 
koleksiyonda yer alan 
bin kadar nesnelerin ba-
zıları ailesinden kalma, 
bazıları ise başkalarının 
hediyesidir.
65 yaşındaki Gülbiye 

Hanım, müzesini merak 
edip gelenlere önce kah-
ve ve tatlı ikram ediyor. 

Geleneksel kıyafetlerden 
eski müzik aletlerine ka-
dar birbirinden farklı ve 
ilginç nesnelerin yer aldı-
ğı koleksiyonunu göste-
rip, her birinin hikayesini 
anlatıyor.
Müzede teşhir edilenler 

arasında sini, iskemle, 
çeyiz sandığı gibi günü-
müzde artık neredeyse 
hiçbir yerde bulunama-
yan eşyalar var.
Uzun yıllar köy kütup-

hanesinde çalışmış olan 
Gülbiye Hanım, daha o 

dönemden beri bölgede 
yaşayan etnik grupların 
geleneksel kıyafetlerinin 
muhafaza edilmesine 
büyük önem verdiğini 
paylaşıyor.
Razgrad bölgesinde 

yaşayanların kültürel 
mirasının unutulmuş-
luğa terkedilmemesini 
misyon edinen Gülbiye 
Osmanova, gözü gibi 
koruduğu nesneleri ne-
sillere aktarmak istiyor.
“Daha önce derledik-

lerimi bir yere teslim 
etmek istiyordum, fakat 
kararımı değiştirdim” di-
yen Gülbiye Osmanova, 
başlattığı çalışmaların 
torunları Melis, Zakir ve 
Fatma tarafından sürdü-
rülmesini ümit ediyor.
            Kırcaali Haber

Arabaların ön camından 
sökülmemiş eski vinyetler 

için 30 leva ceza
Süresi geçmiş vinyet pullarını arabanın ön camın-

dan hala sökmemiş olan sürücüler, 30 leva ceza 
alabilir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 100.maddesinin 
5.fıkrasının 2.bendine göre motorlu taşıt sürücüle-
ri, aracın ön camının sağ alt köşesine vinyet ücre-

ti ödendiğini 
gösteren ge-
çerli bir vinyet 
pulu yapıştır-
mak ve eski 
vinyet pulunu 
geçerlilik sü-
resi dolunca 
derhal sök-
mek zorunda-
dır. İhlal tespit 

edilen durumlarda trafik polisi tarafından sürücülere 
aynı kanunun 185.maddesinin öngördüğü miktarda 
30 leva ceza kesilecek.

Süresi geçmiş vinyet pullarının arabaların ön 
camından sökülmemesinin ihlal kabul edilmesinin 
birkaç sebebi var. Birinci, aracın camındaki vinyet 
pulları kontrol yetkililerini aslında süresi geçmiş olan 
vinyete sahip olduğu yönünde yanıltabilir. 

İkinci, vinyet pulu sürücünün görünürlüğünü azal-
tır. Özellikle panoramik ön cama başka stikerler ya-
pıştırılmışsa görünürlüğü daha da azaltır.

Bu arada Trafik Denetleme Genel Müdürlüğü’nün 
(KAT) sürücülerin vinyet ücreti ödeyip ödemediğinin 
kontrolüne yönelik operasyonu devam ediyor. Yetki-
li makamlar, ülke genelinde başlayan operasyonda 
çok sayıda sürücünün vinyet almadığının tespit edil-
diğini bildirdi. Böyle durumlarda binek otomobiller 
için 300 leva ceza uygulanacak. 

Öte yandan 15 Ocak’ta başlayan yük kamyonu ve 
otobüslere yönelik Avrupa Trafik Polisi Ağı (TISPOL) 
tarafından yürütülen operasyon 21 Şubat’a kadar 
devam edecek. Bir dizi Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 
eş zamanlı olarak yapılan operasyon, tehlikeli mallar, 
göçmenler, uyuşturucular ve başka şeylere yönelik-
tir. Bizde trafik polis, sürücülerin tehlikeli ve yasal 
mal taşımasının yanı sıra zorunlu trafik sigortası-
nın ve vinyet ücretini ödeyip ödemediğini de kontrol 
edecek. KH
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Filibe Konsoloslar Kulübü Başkanı 
Sayın Hüseyin Ergani İle Söyleşi
- Sayın Hüseyin Er-

gani, T.C. Filibe Baş-
konsolosu olarak ve 
Konsoloslar Kulübü 
Başkanı olarak görev 
yapmaktasınız. Konso-
loslar Kulübü hakkında 
bilgi veriri misiniz?
-2006 yılında kurulan 

Kulüp uzun süreden beri 
faal değildi. Geçen yıl 30 
Ocak’ta Başkonsoloslu-
ğumuzda düzenlediğimiz 
toplantıda tekrar faal hale 
getirmeye karar verdik. 
Filibe’de faaliyet gösteren 
tüm Fahri Konsolosları 
davet ettim ve Konsolos-
lar Kulübü’nü tekrar faali-
yete geçirmek konusunda 
tüm katılımcılar hemfikir 
olarak karar verdi. Türk 
Başkonsolosluğu’nun 
yanı sıra, İtalya, Moldo-
va, Almanya, Fransa, 
Arnavutluk, Fas, Gine, 
Ermeni, Ukrayna, Rus, 
Çek, Kazakistan ve İsrail 
Fahri Konsoloslukları üye 
olarak faaliyetlere katıl-
maktadır. Kulübümüzde 
14 Fahri Konsolos üye 
bulunmaktadır. 13 Kasım 
2018 tarihinde oybirliği ile 
Filibe Bölge Valisi Zdrav-
ko Dimitrov’u fahri üye 
olarak kulübümüze davet 
ettik, o da kabul etti.
- Hedefleriniz ve prog-

ramınız nedir?
- Hedefimizi, bir araya 

gelerek Filibe şehri ve 
toplum yararına faaliyet-

lerde bulunmak, sosyal 
meselelerde toplumsal 
duyarlılık oluşturulması-
na katkı sağlamak olarak 

özetleyebiliriz. Eğitim, 
kültür, sanat ve spor alan-
larında Filibelilerin ortak 
yararına faaliyetler yürüt-
meyi amaçlıyoruz. 2018 
yılında gerçekleştirdiği-
miz ilk faaliyet 21 Şubat 
– Anadili Günü oldu. Or-
ganizasyonu Filibe mer-
kezli Türk-Bulgar edebi-
yat kulübü yaptı. Başkon-
solosluğumuzun ve Filibe 
Valiliğin himayesinde ve 
Konsoloslar kulübünün 
desteği ile yapıldı. Büyük 
ilgi gören faaliyete bu yıl 
da geleneksel olarak des-
tek vereceğiz.

İlk kez kutlanan ve şe-
hir kutlamasına dönüşen 
Ana Dil Günü etkinliğine 
kadar Filibe’de 26 fark-

lı dilin konuşulduğunu 
kimse bilmiyordu. Kutla-
ma, 2019 Avrupa Kültür 
Başkenti Filibe’nin “Bir-
likte” sloganını tam ola-
rak yansıtması yönüyle 
geniş kitleler tarafından 
benimsendi.
2018 yılı içerisinde Ar-

navutluk Fahri Konsolo-
su Sayın Aristir Dimo’nun 
önerisi ile Filibe’deki bir 
Huzur Evinden 50 yaşlıya 
akşam yemeği verdik ve 
aynı kişiler “Türk Sinema 
Günleri”ne de katıldılar. 
Tüm bu etkinlikler birlik-
te çalışabileceğimizi ve 

güzel projelere önayak 
olabileceğimizi göster-
mektedir.
- Sayın Ergani, 2019 

yılının ilk aylarında 
planladığınız projeler-
den bahseder misiniz?

- Bu yıl 21 Şubat-
Ana Dil Günü Fil ibe 
Belediyesi ’nin Kültür 
programı çerçevesin-
de ve Filibe Kültür Baş-
kenti-2019 logosu al-
tında yapılacaktır. Etnik 
grupların temsilciler i, 
Filibe’de eğitim gören 
yabancı öğrenciler ve 
dil liselerinden gençler 
bu etkinliğe katılacaktır. 
Kültür programı, 35 dil-
de Shakespeare’den bir 
pasaj okuyacak ve daha 
pek çok sürprizle karşını-
za çıkacak. Her bir katı-
lımcı ülke ya da dil kendi 
edebiyat ve kültürünü 
kendi dilinde yansıtma 
imkanı da bulacak.
Mart ayının ikinci yarı-

sında “Filibe Konsoloslar 
Kermesi” düzenlenmesi-
ni planlıyoruz. Filibe’de-
ki tüm konsolosluklar 
ve Sofya’dan arzu eden 
Büyükelçiliklerin de ka-

tılması öngörülmektedir. 
Filibe’de ilk kez Konsolos-
lar Kermesi yapılacak ve 
satışlardan elde edilecek 
gelir yetenekli gençler 
için burs olarak kullanı-
lacaktır.
Dün, Kulübün yeniden 

faaliyete geçmesi vesi-
lesiyle düzenlenen ve 
Moldova Fahri Konsolosu 
Sayın Veselin Çipev’in ev 
sahipliğini yaptığı toplan-
tıda Ana Dil Günü ve Ker-
mes hazırlıklarının yanı 
sıra, mart ayında imkânı 
olmayan bir grup çocuk 
ve genci kış sporları ge-
zisine götürme kararı al-
dık. Türk-Bulgar Edebiyat 
Kulübü “Nemrut Dağına 
Tırmanıyoruz” sergisin 
fotoğraflarının satışından 
elle ettiği geliri kış spor-
ları projesine hibe etti. 
Güzel bir gezi olacağını 
düşünüyorum.
              Kırcaali Haber

Tartışmalı "Roman Entegrasyonu" Tasarısı
Başbakan Yardımcısı 

ve Savunma Bakanı Kra-
simir Karakaçanov, ülke-
mizdeki Roman azınlığın 
topluma entegrasyonu 
için hükümete sunulmak 
üzere bir tasarı hazırladı.

Hükümet ortağı ırkçı 
ve aşırı milliyetçi Birleşik 
Vatanseverler (OP) ko-
alisyonunu temsil eden 
Karakaçanov'un, Ro -

manları "marjinal toplu-
luk" olarak nitelediği ve 
Romanlara çeşitli zorunlu 
uygulamaları öngören ta-
sarısı tartışmalara neden 
oldu. 

Üyelerinin çoğunu Türk-
lerin oluşturduğu muha-
lefet Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH), tasarı-
nın sadece Romanları 
kapsadığını, oysa Bulga-
ristan'daki tüm vatandaş-
ların eşit haklara sahip 
olduğunu kaydetti.

HÖH milletvekili Ceyhan 
İbryamov, "Karakaçanov 
anayasaya bakmış olsay-
dı, hepimizin eşit haklara 
sahip olduğumuzu görür-
dü." dedi.

Ana muhalefetteki Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) de Karakaçanov'un 
Avrupa Parlamentosu se-
çimlerine hazırlandığı için 
böyle tartışmalı bir tasa-
rıyla gündeme gelmeye 
çalıştığı yorumunda bu-
lundu. 

İktidardaki Bulgaristan'ın 
Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar (GERB) parti-

sinden Türk kökenli mil-
letvekili ve eski Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov da 
Karakaçanov'un taslağı-
nın gerginlik yaratmaya-
cağını söyledi.

Raşidov, "Kurallara göre 
Fransa'da sadece 8 ay 
devletten yardım alabi-
liyorsun. İş bulmazsan 
para da alamazsın. Kural 
kuraldır." diye konuştu.

Roman kadınlar do-
ğurmasın diye ücretsiz 
kürtaj

Tam adı "Bulgaristan'da-
ki Çingene (Roman) etni-
sitesi için entegrasyon 
politikasında önlem alma 
taslağı ve bu önlemlerin 
uygulaması" olan tasa-

rıda, Romanların yaşa-
dıkları mahallelerindeki 
kaçak gecekonduların 
yıkılması, doğurganlıkla-
rının sınırlandırılması için 
ücretsiz kürtaj ve Roman 
mahallelerinde gönüllü 
bekçi ekiplerinin görev-
lendirilmesi gibi öneriler 
yer alıyor. 

Tasarıda, ikiden fazla 
çocuğunu, çocuk esirge-
me kurumlarına bırakan 
Roman kadınların "do-
ğum denetimi sistemine" 
gönüllü olarak katılması, 
vatandaşlık görevlerini 
yerine getirmeyen çok 
çocuklu ailelere devlet ta-
rafından verilen yardımın 
sınırlandırılması isteniyor.

"Eğitimsiz ve işsiz" 
Romanlar "terbiye mer-
kezlerine" gitsin önerisi

16 yaşından gün alan 
ve eğitim hayatı olmayan 
Romanların mecburi top-
lumsal hizmete tabi tutul-
malarının talep edildiği 
tasarıda, temizlik vergisi 
ödemeyen gecekondu 
mahallesi sakinlerinin de 
bölgede mecburi temizlik 
yapması ön görülüyor. 

Tasarıda, "eğitimsiz ve 
işsiz" Romanların "terbi-
ye merkezlerinde" eğitim 
görmeleri öneriliyor. 

Tasarının iki hafta içinde 
meclise gelmesi bekleni-
yor. 

Nüfusu yaklaşık 7 mil-
yon olan Bulgaristan'da 
1 milyondan fazla Roman 
yaşıyor. KH

Momçilgrad Belediyesi’nin 
2019 Yılı Bütçesi kabul edildi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Meclisi, oybir-
liğiyle 16 591 194 leva 
miktarındaki mali çerçe-
veli 2019 Yılı Belediye 
Bütçesi’ni kabul etti.

Belediye Başkanı Müh. 
Sunay Hasan, 2019 yılı 
bütçesini gerçekçi ve ger-
çekleşebilir, sosyal yönlü 
ve yatırım bütçesi ola-
rak nitelendirdi. Belediye 
Başkanı, mali çerçevenin 
amacının aktif politikalar 
yürüterek Momçilgrad il-
çesinin modern bir Avru-
pa ilçesine dönüştürülme-
si olduğunu söyledi.

Müh. Hasan, bütçenin 
önceliklerinin finansal is-
tikrarın sağlanması, kamu 
harcamalarında etkinliğin 
arttırılması, yatırım prog-
ramının uygulanması, 
kamu hizmetlerinin artı-
rılması ve ilçedeki küçük 
yerleşim yerlerinde ya-
şam koşullarının iyileşti-

rilmesi olduğunu kaydetti.
Sunay Hasan, “2019 yı-

lında da Momçilgrad Be-
lediyesi, spor alanında, 
temizliğin korunması, so-
kak aydınlatması ve çev-
re düzenlemesine yönelik 
aktif politikalar yürütmeye 
devam edecek” diye vur-
guladı. Belediye Başkanı, 
2019 yılı bütçesinin yüzde 
38’inin eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetlere yönelik 
harcanacağını açıkladı. 

Belediye Başkanı, şöyle 
konuştu: “Ben ve ekibim, 
görevimizin başında yer-
leşim yerlerinin iyileştiril-
mesi taahhüdünü üstlen-
dik. 2019 yılı bütçesinde 
sermaye giderleri için 
ayrılan ödeneklerin tuta-
rı bütçenin yüzde 28’ini 
oluşturuyor. Su ve kanali-
zasyon hizmetleri, sokak 
ve yolların bakım onarımı 
için ayrılan kaynaklar 3 
850 000 levaya yakın. Bu 

miktar, sermaye giderleri 
için ayrılan ödenek tutarı-
nın yüzde 84’ünü oluştu-
ruyor”.

Momçilgrad Belediye-
sinin Baş muhasebecisi 
Meral Mehmet, ”Bütçe, 
belediyenin gerçek f i-
nansal olanakları doğrul-
tusunda gelir analizi ve 
maliyet tahminlerine göre 
dengelidir” diye kaydetti. 
Meral Mehmet, mali çer-
çevenin amacının, gelir 
kalemlerini gerçekten uy-
gulanabilir kılmak olduğu-
nu sözlerine ekledi. Baş 
muhasebecinin ifadesine 
göre çabalar belediyeye 
olan vergi, harç ve kira 
bedeli kaynaklı borçla-
rın ve süresi uzatılmış 
borçların toplanmasına 
yönelik olmalıdır. Meral 
Mehmet, Momçi lgrad 
Belediyesi’nin an itibariy-
le vadesi uzatılmış kredi 
borcu olmadığını söyledi.
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Belediye Başkanı Mümün İskender: Mineralni 
Bani, Büyüleyici Bir Yer Haline Geliyor

Mineralni Bani Belediye 
Başkanı Mümün İskender 
basına yaptığı açıklama-
da şunları belirtti: “Has-
kovo (Hasköy) İline bağlı 
kaplıcalarıyla ünlü Mine-
ralni Bani (Meriçler) ilçe-
sinin son yıllarda demok-
rasiye geçiş döneminden 
önce olduğu gibi ulusal 
bir SPA merkezi olarak 
popülaritesini yeniden 
kazandığı ilçe halkının ve 
misafirlerinin gördüğü bir 
gerçektir.

İnsanlar her şeyden 
önce maden suyunun şi-
falı özellikleri nedeniyle 
buraya gelirler ve biz, ev 
sahibi konumunda oldu-
ğumuz için onların bura-
da kalışlarını keyifli kılmak 
zorundayız. Bu yüzden 
hayata geçirdiğimiz ilk 
projeler parklar, caddeler 
ve hepsinden önemlisi te-
mizlik üzerine odaklandı. 
Tüm parklar, çeşitli Avru-
pa Birliği fonlarından sağ-
lanan kaynaklarla yeniden 
düzenlendi. 

Geçen yılın sonun -
da Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla Mineralni Bani 
Belediyesi’ne Köy Sokak-
ların İyileştirilmesi 3. Etap 
Projesi’ne destek için 700 
000 leva kaynak sağladı. 

An itibariyle ilçede top-
lam 46 otel ve misafir evi 
ve 876 konaklama yeri 
mevcuttur. Doluluk oran-
ları yıl boyunca oldukça 

yüksek seviyede, ancak 
en çok cuma, cumartesi 
ve pazar günleri doruk 
noktasına ulaşıyor. Sekiz 
maden suyu havuzu yaz 
boyunca ziyaretçilere açık 
ve 4 kapalı havuz mevcut. 
SPA küveti hizmeti sunan 
birçok otel var.

Benim için güzel olan 
şey Mineralni Bani’nin 
tekrar turizm haritasında 
görünmesi. Bazıları daha 
yüksek dereceli, dört yıl-
dızlı olan yeni oteller inşa 
edildi. Amacımız, farklı 
kategoride insanların bek-
lentilerini karşılayabilmek-
tir. Ulusal SPA merkezini 
birçok yabancı ziyaret 

ediyor ve bazılarının bek-
lentileri çok yüksek, bu 
nedenle de bu konuda 
adımlar atıyoruz. Ülkede, 
Türkiye ve Yunanistan'da 
yapılan tüm turizm fu-
arlarına ve forumlarına 
katılıyoruz. Biz de Ro-
men turistleri celp etmeyi 
hedefliyoruz, Rusçuk‘ta 
yapılan bir fuara katıldık. 
Tatil beldemizin en büyük 
zenginliği eşi benzeri ol-
mayan özelliklere sahip 
maden sularından başka 
daha Traklar ve Romalılar 
tarafından takdir edilen bu 
yerin güzel doğası ve çok 
eski çağlara dayanan ta-
rihidir.

Altyapıyı ve bunlara 
erişimi iyileştirerek böl-
gedeki antik megalit ta-
pınaklarının yanı sıra ya-
kın zamanda keşfedilen 
“Güneş Tapınağı” olarak 
adlandırılan antik tapınak 
yerini turizme kazandır-
manın yollarını aramakta-
yız. Daha fazla turist cel-
betmek için belediye pa-
ket turlar sunan seyahat 
acenteleri ve turizm bilgi 
merkezleriyle görüşmeler 
gerçekleştiriyor. Bu büyü-
leyici yerin potansiyelinin 
daha iyi bir sunumunu 
yapmayı amaçladığımız 
bir turizm forumu düzen-
leyeceğiz. Forumda ülke 

genelindeki tur operatör-
leri ve blog yazarları yer 
alacak. 

M i n e r a l n i  B a n i 
Belediyesi’nin en son 
hibe desteği almaya hak 
kazandığı proje tam adı 
“Mineral Yollar – Tatil ve 
Doğa Bir Arada” olan “Mi-
neral Paths” projesidir. 
Proje lideri, Yunanistan’ın 
İskeçe ilindeki tek azınlık 
belediyesi olan Mustaf-
çova Belediyesi’dir, biz 
ise ortağız. INTERREG 
Yunanistan - Bulgaristan 
2014-2020 Sınır Ötesi İş-
birliği Programı Öncelik 
Ekseni “Doğal ve Kültürel 
Mirasın Saklanması, Ko-
runması, Tanıtılması ve 
Geliştirilmesi” çerçevesin-
de hayata geçirilecek olan 
projenin maliyeti 241 574 
avrodur. Proje kapsamın-
da ilçe merkezindeki ter-

mal kaplıcalarında geniş 
çaplı tadilat yapılacak ve 
faaliyetini iyileştirmek için 
yeni ekipman alınacak. 
Mineralni Bani Belediye 
Meclisi, belediyenin pro-
jeye katılımını kelimenin 
tam anlamıyla 2018’in son 
günlerinde onayladı.

Rusya’ya bağlı federal 
bir cumhuriyet olan Yaku-
tistan ile ilişkiler kurma-
ya çalışıyoruz. Kısa bir 
süre önce Yakutistan’dan 
gelen heyet i  ağır la -
dık. Sibirya'da yer alan 
Yakutistan’ın bir beledi-
yesi ile kardeşlik bağları 
kurmaya ve sakinlerine 
dinlenme ve tedavi fır-
satları sağlamaya çalı-
şacağız. Bu yüzden de 
Yakutistan’dan gelen ko-
nuklar ulusal SPA merke-
zine yatırım yapma ola-
naklarına ilgi gösterdiler. “

Başsavcı Yardımcısı Geşev: Sahte 
engelli raporu soruşturması başlattık

Bulgaristan Başsav-
cı Yardımcısı İvan Ge-
şev, Adliye Sarayı’nda 
basın mensuplarına 
verdiği brifingde devlet 
bütçesinden engellile-
re ayrılan kaynaklardan 
yüzlerce milyon levanın 
kum gibi döküldüğünü 
ve bu paraya ihtiyacı 
olan engellilere ulaşma-
dığını kaydetti. Geşev, 
Silistre şehrinde engelli 
sağlık kurulu raporların-
da sahtecilik yapıldığı ve 
kamunun zarara uğratıl-
dığı gerekçesiyle bazı 
şahıslar hakkında suç 
duyurusunda bulunula-
cağını bildirdi. 
Ülke genelinde de-

netimler yapıldı. Sahte 
engelli raporu ile Sağlık 
Sigorta Enstitüsü (NOİ) 
bütçesinden haksız yere 
engelli maaşı alarak ka-
muyu zarara uğrattığı 
gerekçesiyle bazı şa-
hıslar hakkında soruş-

turmalar başlatıldı. 
Ülkenin bazı bölgele-

rinde engelli maaş oranı, 
o bölgedeki tüm emek-
li maaşlarının %28'ine 

ulaşmaktadır. Bu oran 
en yüksek seviyede Si-
listre ilinde görüldü. Bu 
ilde engelli maaş oranı, 
tüm emekli maaşlarının 
yüzde 28,6’sını oluştur-
maktadır. Bu oran Razg-
rad (Hazargrat) ilinde 
yüzde 18’in üzerinde, 

Pernik ilinde ise yüzde 
16,97 seviyesindedir. 
Geşev,” Polis şimdiye 

kadar 200’den fazla kişi-
nin ifadesini aldı. İfadesi 

alınan şahısların yüzde 
70’inden fazlası hastalı-
ğını bilmiyor. Bu kişiler, 
engelli maaşı alan kişi-
ler, engelli sağlık kurulu 
raporu almak için ne tür 
belgelerin istendiğini bil-
miyor, hastanede yatıp 
yatmadıklarını da bilmi-

yor” dedi. 
Geşev,” Silistre ilinde 

bütün köy sakinlerinin 
engelli maaşı aldığı iz-
lenimi yaratan köyler 
var. Bu öyle değil, ama 
orada köy sakinlerinin 
yaklaşık üçte biri engelli 
maaşı alıyor” diye ifade 
etti. 
Başsavcı Yardımcısı, 

Silistre ilinde sahte en-
gelli raporu düzenleyen-
leri tespit edilen kişiler 
arasında eski bir köy 
muhtarının da bulundu-
ğunu açıkladı. Geşev, 
“Engelli maaşı ödemek 
için devlet bütçesinden 
bir yılda yaklaşık 1,5 mil-
yar leva tahsis edilmek-
te, engelliler vinyet ücreti 
ödemiyor, onlara ücret-
siz yakacak odun sağ-
lanıyor ve onların daha 
bir sürü hakları var” diye 
sözlerine ekledi.
            Kırcaali Haber

Arıcılara yaklaşık 3,3 
milyon leva destek
Devlet Tarım Fonu tarafından 4 088 arıcıya 3, 3 

milyar leva miktarında “de minimis” adı verilen des-
tek ödemesi yapıldı. 2018 Aralık Ayı Devlet Tarım 
Fonu Yönetim Kurulu kararı üzerine yapılan yardım 
için ayrılan destek bütçesi 3,5 milyar leva idi. 

En az 20 arı kolonisi yetiştiren ve Arıcılık Yasa-
sı ve İnsan Tüketimine Yönelik Arı Balına İlişkin 
Şartlar Yönetmeliğe uygun olarak 2018’de kaliteli 
bal üretimi yapan arıcılar desteklenmektedir. Ta-

rımsal ürün üretimi yapanlara verilen mali destek, 
1999 yılında onaylanan 3 sayılı yönetmeliğe uygun 
olarak tarım üreticisi olarak kayıt olan arı kolonisi 
yetiştiren kişilere, tüccarlara, tüzel kişilere ve koo-
peratiflere yöneliktir.

Yardım, bir arı kolonisinin yıllık beslenme maliye-
tinin bir parçasının karşılanması ve kışlama bakı-
mının maliyetini telafi etmenin yanı sıra bal verimini 
düşüren hava koşullarının yarattığı zararlarla baş 
edilmesi için sağlanmaktadır.

Bir tarım üreticisine yapılan “de minimis” devlet 
desteğinin miktarı üç mali yıllık bir süre içinde (2016 
-2018) 29 337, 45 levaya eşdeğer 15 bin avrodan 
fazla olamaz. Bir arı kolonisi için destek miktarı, 
destek programı kapsamında onaylanmış bütçe da-
hilinde başvurusu onaylanan hak sahiplerinin sayısı 
ve bildirilen arı koloni sayısı bazında belirlendi. 

Başvuruları henüz değerlendirilmemiş 218 arı ye-
tiştiricisine destek ödemesi önümüzdeki günlerde 
yapılacak. Aralık 2018 tarihinde başlayan başvuru 
süresi, 15 Ocak 2019 tarihinde doldu. 
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Yurtdışında yaşayan Bulgaristan 
vatandaşlarının sayısı 2.5 milyonu buldu

Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanlığı ABD’de Bulgarca 
yayın yapan www.euroc-
hicago.com haber site-
sinden gelen soru üzeri-
ne yurtdışında yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları 
hakkında bilgi verdi.

Avrupa’da en çok Bul-
g a r i s t a n  va t a n d a ş ı 
Almanya’da var. Ora-
da 416 bin Bulgaristanlı 
yaşıyor. Son yedi yılda 
Fransa’ya giden Bulgaris-
tan vatandaşlarının sayısı 
80 bine yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın 
31 Ocak tarihli verileri-
ne göre, Türkiye’de 350 
bin Bulgaristan vatan-
daşı yaşıyor. ABD’ye 
göç edenleri sayısı 300 
bin, Yunanistan’da 300 
bin, İspanya- 250 bin, 
İngiltere 200 bin, İtal-
ya- 120 bin, Kanada- 70 
bin, Avusturya- 35 bin 
olarak verildi. Bundan 
yedi yıl önce verilen ra-
kamlara kıyasla, 2011’de 
Almanya’da yaşayan Bul-
garistan vatandaşlarının 
sayısı 74 869 olarak ve-

rilmişti. Bu yıl başında ise 
400 binden fazla olduğu 
tespit edildi. Bakanlığın 
2011’deki istatistiklerine 
göre, Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları-
nın sayısı 500 bin idi. Bu 
yıl verilerinde ise, Türki-
ye’deki sayısı 150 bin ki-
şiyle az gösterildi.

Almanya’da Bulga-
ristan vatandaşı sayısı 

yedi yılda 400 bin arttı
2011’de yurtdışında ya-

şayan ve çalışan Bulga-
ristan’lıların sayısı 2 018 
792 olarak bildirilmişti. 
Şimdi ise sayı 400 bin ile 
artarak, 2 milyon 417 bin 
oldu.

2011’de AB iş piyasa-
larını Bulgaristan vatan-
daşlarına açtı

2007 yılında AB üye-

si olan Bulgaristan va-
tandaşları Avrupa’da 
serbest seyahat hakkı, 
2011’den itibaren ise AB 
iş piyasasında serbest 
çalışma hakkı kazandı. 
AB’nin en yoksul üye ülke 
olarak tanımlanan ülke-
de, 2011’den itibaren yo-
ğun bir iş göçü yaşandı. 
Türkiye’de yaşam süren 
Bulgaristan vatandaşlı-

ğına da sahip kişiler ise, 
genelde 1989 yılındaki 
büyük göçle giden kişi-
lerdir. Bundan önceki yıl-
larda aileleri Türkiye göç 
etmiş soydaşlar arasında 
da tekrar Bulgar pasapor-
tu alma eğilimi gözleniyor.

Bulgaristan nüfusunun 
artık 7 milyondan az oldu-
ğu, yurt dışına giden bu 2 
buçuk milyon kişinin ise, 
genelde çalışır ve aktif 
yaşta vatandaşlar olduğu 
açıklandı. 

Belçika’dan sonra en 
çok Bulgar diplomat 

Türkiye’de
Bakanlığın verdiği bil-

gilere göre, en çok Bul-
gar diplomatik temsilcisi 
Beçika’da var- toplam 85 
kişi. İkinci yerde ise 53 
Bulgar diplomatik tem-
silciyle Türkiye geliyor. 
İstanbul’daki Bulgaristan 
Başkonsolosluğunda 25, 
Ankara’daki Büyükel -
çilikte- 17, Edirne’deki 
Başkonsoloslukta 8 ve 
Bursa’da 3 diplomat ça-
lışıyor. Üçüncü yerde ise 
40 diplomatik temsilciyle 
ABD geliyor.

AB’de online alışverişle ilgili 
coğrafi kısıtlamalar kalkıyor
Avrupa Birliği’nin (AB) bir düzenlemesine göre 

çevrimiçi satış yapan firmalar, bundan böyle İn-
ternet kullanıcılarını engellemeyecek veya onların 
bağlandıkları yere bağlı olarak sitelerinin yerel bir 
sürümüne otomatik olarak yönlendiremeyecek. 

Bununla ilgili olarak Brüksel’de basın mensup-
larına açıklama yapan Avrupa Dijital Tek Pazar-
dan Sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Andrew Ansip, “Yeni kurallar, tüketicilerin rekabetçi 
fiyatlarla daha fazla ürün seçiminden yararlanma-
sını sağlayacak. Aynı zamanda şirketlerin müşte-

rileri sınırların ötesine geçecekler ve daha düşük 
işlem ve yönetim fiyatlarından faydalanacaklar” 
diye konuştu. 

Coğrafi engellemeyi yasaklayan hüküm (geob-
locking), Avrupa tek pazarında alıcının vatandaş-
lığına veya ikametgahına dayalı olarak ayrımcılığa 
son vermeyi amaçlamaktadır.

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, online 
olarak rezervasyon yapılan Paris'te Disneyland 
turu için Fransız aileleri ortalama 856 avro, Ro-
men aileleri 1204 avro ve İtalyan aileleri 1339 avro 
ödemektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, İnternet sitelerinin 
yüzde 63'ü tüketicilerin başka bir AB ülkesinden 
ürün satın almalarına izin vermemektedir. 

Tüccarlar artık alıcılara bağlı olarak farklı ödeme 
koşulları koyma hakkına sahip olmayacak, ancak 
seçtikleri ülkelerde müşterilerine mal teslim etme 
veya satma hakkını koruyacak. 

Yeni kurallar elektrikli ev aletleri almada, otel re-
zervasyonları yaptırmada, araba kiralamada veya 
konser biletleri satın almada uygulanacak. Bununla 
birlikte telif hakkıyla korunan içerik (elektronik ki-
taplar veya indirilebilir müzik) ve ulaşım hizmetleri 
henüz buna dahil edilmemiştir. İki yıl içinde Ko-
misyon, coğrafi engelleme yasağının onlar için de 
geçerli olup olmayacağına karar vermelidir. 

Libya, Bulgaristan ile ekonomik 
ilişkilerini canlandırmak istiyor
Dışişleri Bakanlığın-

dan yapılan açıklamada 
Libya’nın, Bulgaristan 
ile ekonomik ilişkilerini 
yeniden başlatılmasını 
istediği bildirildi.
Başbakan Yardımcı-

sı ve Dışişleri Bakanı 
Ekaterina Zaharieva, 
Brüksel’de Libya Dışiş-
leri Bakanı Muhammed 
Tahir Siala ile görüştü. 
İki ülkenin dışişleri ba-
kanları, Libya Başba-
kanı Fayez Al- Sarraj’ın 
Bulgar istan’a resmi 
ziyareti için hazırlıkları 
konuştu. 
Bulgaristan Başbaka-

nı Boyko Borisov, Lib-
ya Başbakanı Fayez 
Al- Sarraj ile telefon 
görüşmesi yaptı ve onu 
Bulgaristan’ı ziyaret 
etmeye davet etti. Al- 
Sarraj, daveti kabul etti. 
Ayrıca Libya dışişleri ve 
içişleri bakanları da ül-
kemize davet edildi. 
Libya Dışişleri Bakanı 

Muhammed Tahir Siala, 
“Birçok Bulgar firması 
ülkemizde iyi işler yaptı. 
Bağlantılarımızı önceki 

seviyeye döndürmemiz 
gerekiyor. Libya'daki 
tüm stadyumlar Bulgar 
şirketler i tarafından 
inşa edildi ve hala mü-

kemmel durumdalar. 
Çalışanlarınız çok ça-
lışkan” diye kaydetti. 
Zaharieva,” Özellikle 

ekonomi alanında ikili 
ilişkileri güçlendirme-
miz gerekiyor. Mühen-
dislerimiz ve doktorları-
mız Libya'nın sosyal ve 
ekonomik yaşamında 
önemli bir rol oynadı” 
dedi. 
Libya Dışişleri Baka-

nı, Bulgar makamları-
nın Libya’dan alacaklı 
Bulgaristan’ın bir özel 
şirketinin istemiyle tu-
tuklanan Libya ““Badr” 

tanker gemisi konusun-
da hızlı ve zamanın-
da tepki verdikleri için 
bir kez daha teşekkür 
etti. Bakan Zaharieva 
konunun özel olduğu-
na, ancak Bulgaristan 
hükümetinin ikili ilişki-
leri etkilememesi için 
onunla i lgilendiğine 
dikkat çekti. Zaharieva, 
“Konuyu karşılıklı ola-
rak kabul edilebilir bir 

şekilde çözmeye hazı-
rız” diye konuştu. 
Siala, Bulgar gemi-

lerini Libya karasula-
rında alıkoyma emri 

bulunmadığını 
ve Bulgaristan 
bayrağı altındaki 
tüm gemilerin li-
manlarında kabul 
edildiğini açıkça 
belirtti.
İ k i  ü l k e n i n 

d ı ş i ş l e r i  ba -
kanları,  Libya 
Başbakanı'nın 
Bulgaristan zi-
yareti sırasında 
Bulgar istan’ın 
Libya’ya ürün ih-
racatının yeniden 

başlatılmasını tartışmak 
üzere bir iş forumu ya-
pılması konusunda an-
laştı. Bakan Siala, özel-
likle kuzu eti ve Bulgar 
yoğurdu tedarik edilme-
sine ilgi gösterdi. Siala,” 
Yıllar önce her gün iki 
uçak Bulgaristan’dan 
ülkemize et taşırdı” diye 
anımsattı. 
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan'daki Osmanlı 
Mirasından "İmdat" Çağrısı

Bulgaristan'ın güneydoğu-
sundaki Filibe şehrindeki 
Osmanlı döneminden kalan, 
bugün harabeye dönmüş ta-
rihi ve kültürel eserler, adeta 
"imdat" çağrısında bulunuyor. 
Osman l ı  D ev le t i ' nden 

1878'de bağımsızlığını kaza-
nan Bulgaristan'da, Filibe'de 
kalan 53 cami ve 42 hamamın 
büyük bölümü zamana yenik 
düşerken, hala ayakta kalan 
eserler ise acil restorasyon ve 
onarıma ihtiyaç duyuyor.
İçinde bar bulunan Taşköprü 

Camisi, kabirlerin neredeyse 
tamamının yok olduğu Müs-
lüman mezarlığı ve kundak-
lanarak harabeye dönen Orta 
Mezar Hamamı iadeiitibar 
bekliyor. 
Kentte Osmanlı mirası konu-

sunda AA muhabirine açıkla-
malarda bulunan Filibe Müs-
lümanları Encümen Başkanı 
Ahmet Pehlivan, Osmanlı dö-
neminden kalan tarihi ve kül-
türel mirası yeniden canlandır-
mak istediklerini söyledi. 
Pehlivan, buradaki eserlerin 

bazılarının ülkenin kültürel mi-
rası olduğuna dikkati çekerek, 
"Maalesef, halka ilham kayna-
ğı olabilecek bu eserler geçen 
zamanın acımasızlığına kur-
ban giderek, bakımsızlıktan 
yıkılıyor." diye konuştu.
- 16. yüzyıldan kalma cami 

içkili lokantaya dönüştürül-
müş
Kent merkezinde bulunan, 

1928'deki 6,8 büyüklüğünde-
ki depremde minaresi yıkılan 
Taşköprü Camisi, Filibe'deki 
boynu bükük Osmanlı mirası 
arasında en çok yürek burka-
nı. 
16. yüzyılda yapılan caminin 

minaresini onarmak için cami 

arazisinin bir bölümü satılsa 
da yeterli para toplanamadığı 
için tadilatı bir türlü yapılama-
mış.
Ülkede 1944-1989 arasında 

yönetimde olan komünist reji-
min bu dönemde ibadete ka-
palı tuttuğu cami, daha sonraki 
dönemde özelleştirilerek, içkili 
lokantaya dönüştürmüş.
Cemaatin yoğun tepkisi ne-

deniyle camiden dışarı çıka-
rılan lokanta, caminin hemen 
yanında meyhane olarak hiz-
met veriyor.
Tüm olanlara rağmen kurşun 

kaplı kubbesi ayakta duran ca-
minin içinde, lokantadan kalan 
bar kısmı ise hala duruyor. 
Özelleştirildiği için şahısların 

elinde bulunan ve sonunda 
Filibe Bölge Müftülüğüne iade 
edilen Taşköprü Camisi, resto-

re edileceği günü bekliyor. 
"Türkiye'den destek bekli-

yoruz"
Pehlivan, "eşsiz güzellikte" 

olarak nitelediği caminin aci-

len onarılması ve bar kısmının 
dışarı çıkartılması gerektiğini 
belirterek şunları söyledi:
"Camide bir zamanlar alkol 

satılıyor olması, Müslüman 
olarak bizleri çok üzmüştür. 
Caminin içinde hala bir bar bu-
lunuyor. Restorasyon uzman-
larının da yardımıyla bunu bir 
an önce dışarı çıkarıp, camiyi 
eski haline getirmek istiyoruz. 
Bunun için hem yerel cemaat-
ten hem de bizleri asla yalnız 
bırakmayan Türkiye'den des-
tek bekliyoruz."
Kimsesiz Orta Mezar Ha-

mamı
Taşköprü Camisi'nin hemen 

karşısında bulunan ve zama-
nında bölgede yaşayan Türk, 
Ermeni ve Bulgarların gittiği 
Orta Mezar Mahallesi Hamamı 
da içler acısı durumda.

Filibe'de 15. yüzyılda inşa 
edilen hamam, özelleştiril-
dikten sonra bir mobilya ma-
ğazasına dönüştürülmüş an-
cak 2016'da çıkan bir yangın 
sonucu çatısı çökmüş. Yerel 
halk, yangının bina sahibi ta-
rafından, hamamın yerine yeni 
bir yapı inşa etmek amacıyla 
çıkartıldığını düşünüyor. 
Bugün çatısı yanmış bir met-

ruk bir binadan farkı kalmamış 
Orta Mezar Mahallesi Hamamı 
adeta "yardım çığlığı" atıyor.
Sahipsiz Türk-Müslüman 

mezarlığı
Şehir merkezinin hemen 

yanında yer alan Hacı Ha-

san Mahallesi'ndeki tarihi 
Türk-Müslüman Mezarlığı da 
Filibe'de boynu bükük kalan 
Osmanlı mirası arasında. 
Ayrık otları ve çalılar arasın-

da zar zor seçilen birkaç yıkık 
mezar taşı haricinde buranın 
mezarlık olduğunu anlamaya 
imkan yok. 
Başkent Sofya'da ibade-

te açık tek cami Banyabaşı 
Camisi'ni inşa eden Kadı Sey-
fullah Hacı Efendi'nin de kabri-
nin yer aldığı mezarlık, sahip-
siz bir araziye dönüşmüş. 
Pehlivan, mezarlıkların yasal 

olarak belediyelere ait olduğu-
nun altını çizerek, "Biz, encü-
menlik olarak, Filibe belediye-
sine bu mezarlığın temizlenip 
düzenlenmesi için proje sun-
duk.
Atalarımız, büyüklerimizin 

yattığı bu mekanın, onun he-
men yanında bulunan bakımlı 
Hıristiyan mezarlığına benze-
mesini istiyoruz." diye konuştu. 
Pehlivan, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın özel 
desteğiyle, İstanbul'daki De-
mir Kilise'nin restorasyonu ve 
Edirne'deki Bulgar mezarlığı-
nın bakımının yapıldığına dik-
kati çekerek, aynı hassasiyetle 
Bulgar tarafının da Filibe'deki 
Osmanlı mirası için harekete 
geçmesi gerektiğini söyledi.
Şanslı Çifte Hamam binası
Filibe merkezindeki tarihi 

Çifte Hamam binası ise diğer 
Osmanlı miraslarıyla aynı ka-
deri paylaşmayan ender yapı-
lardan.
Filibe'de Sultan 3. Murat 

döneminde antik mozaiklerle 
kaplı bir alanın temelinde kuru-
lan dev kubbeli "Çifte Hamam" 
halk arasında "Çelebi Kadı 
Hamamı" olarak da biliniyor.
Belediye ve özel sektörün 

gayretiyle oldukça iyi durum-
da olan 16. yüzyıldan kalma 
bina, Filibe Belediyesi kararıy-
la bugün müze olarak hizmet 
veriyor. 
Zaman zaman konserlerin 

de düzenlendiği Çifte Ha-
mam, 2019'da Avrupa Kültür 
Başkenti olan Filibe’de çeşitli 
kültürel etkinliklere ev sahipliği 
yapacak. AA


